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 :ملخص
دفع بالدول األعضاء يف احللف ممّا ييويل حلف مشال األطلسي أمهية كبرية ملنطقة الشرق األوسط الكبري، 

واليات املتحدة األمريكية بالتوجه حنوها، لذلك  قام احللف بتسطري جمموعة من االسرتاتيجيات وعلى رأسهم ال
هو األهم من بينها، حيث يسمح  0202واملشاريع، ولّعل املفهوم االسرتاتيجي اجلديد  الذي مّتت صياغته يف عام 
املنطقة ملا حيمله من مبادئ ومقاربات تتواءم  هذا املفهوم على غرار غريه من املفاهيم واملشاريع، بالتواجد الفعلي يف

 .واألهداف األطلسية
لكن يبقى تواجد حلف األطلسي يف الشرق األوسط الكبري مرتبط مبجموعة من الطروحات النظرية، منها ما 

مهية ارتبط بالطروحات الواقعية، اليت فسرت أداء احللف األطلسي من منطلق مصلحة الدول األعضاء  اليت فرضتها األ
اجليوسرتاتيجة للمنطقة،  ومنها ما ارتبط بطروحات األمننة، واليت فسرت توجهات احللف بناءا على سلسلة اخلطابات 

 .اليت يصوغها من أجل تسويغ تواجده يف املنطقة وتعامله مع الطبيعة احلديثة للقضايا
السرتاتيجي اجلديد، الطروحات الشرق األوسط الكبري، حلف مشال األطلسي، املفهوم ا: الكلمات المفتاحية
 .الواقعية، طروحات األمننة

 
Abstract : 

Great Middle East is one of the region that has importance in NATO agenda, 

this importance has attracted members states, especially the United State of 

America, therefore the Alliance has drawn a set of strategies and projects to be in 

the region, but the new strategic concept  in 2010 is the most interesting one, 
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because it  contains  approaches and principles that are compatible with the 

Alliance goals. 

      But NATO existence in Great Middle East , related to a number of theoretical 

approaches, the first one is the realistic approach, which explains the NATO 

strategy through the interest of members states, because of the geostrategic 

indispensability of the region, the second approach is the securitization one, that 

depends on a series of speech that NATO has formulated to justify its existence in 

the region and to deal with the new issues that can affect the security of members 

States.  

Key words: Great Middle East, NATO, new strategic concept, realistic approach, 

securitization approach. 

 :مقدمة
بعد فرتة احلرب الباردة شهد حلف مشال األطلسي جمموعة من التغريات ولدهتا البيئة األمنية اجلديدة، واليت 
أثّرت بدورها على مسألة استمراريته وأدواره اليت يتوجب عليه أداؤها، واستجابة هلذه املتغريات، قام احللف بإعادة 

حت له بالتواجد يف داررة صنع القرار الدولية، ومكنته من إعادة صياغة إسرتاتيجيته، ضمن أطر وأدوار جديدة مس
 .التكيف مع األحداث اليت تلت احلرب الباردة على غرار أحداث احلادي عشر من سبتمرب

من ضمن األولويات األوىل يف األجندة األمنية حللف مشال األطلسي،   الكبري واعتربت منطقة الشرق األوسط
ديناميكية من ناحية التوترات والالاستقرار األمين، كما أهّنا املصدر العاملي األول للموارد والثروات كوهنا املنطقة األكثر 

 .اليت تؤثر وتتأثر باالقتصاد العاملي، وتؤثر بذلك على السلم واألمن اإلقليميني والدوليني
سط الكبري وتنفيذ ولقد رسم حلف مشال األطلسي العديد من املهام واملبادرات للتواجد بالشرق األو 

إسرتاتيجيته العسكرية واملدنية من خالل سلسلة من التدخالت اليت قادها، وأيضا عمليات التدريب واملساعدات اليت 
قام هبا يف أراضي املنطقة، وكان هلذا التواجد العديد من التبعات األمنية على كل من الدول األعضاء يف حلف مشال 

قة الشرق األوسط الكبري من جهة أخرى، ولذلك فإّن التدخل األطلسي يف األطلسي من جهة، وعلى دول منط
لذلك فإّن  له العديد من اإلشكاالت اليت تؤثر على رسم مسار األحداث يف املنطقة العربية، الكبري الشرق األوسط

مع هذه اإلشكالية وللتعامل ،هذه التدخالت أخذت منحى واقعي يف التفسري وآخر ارتبط إىل حد كبري بنظرية األمننة
 : مّت طرح السؤال التايل 
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أم هو أمننة   هل تواجد حلف شمال أللطلي  بمنطقة الرر  األسس  الكبير محكوم بدسايع ساقعية،
 ؟كلية لضمان االستمرارية

 

 :ي  الرر  األسس  الكبير حيب النظرية الواقعية أداء حلف شمال األلطلي  -1
مههن خههالل مهها بينههه جههون  ملوجههودة بههني حلههف مشههال األطلسههي واألمههنتسهههم الواقعيههة يف ةاولههة فهههم العالقههة ا

 :مريشامير
حلفففف شفففمال األلطليففف  يرفففكل مافففاال جيفففدا مفففن الفكفففر حفففول الم سيفففات، س حلفففف شفففمال األلطليففف  "

 ."  م سية سمن الم كد أنّه لعب دسر ي  منع قيام حرب عالمية ثالاة
املههدى، وتنتهههي بانتهههاء التهديههد وبالتههايل تبههدأ  وحسههب الطههرح الههواقعي فههإّن األحههالف عههادة مهها تكههون قصههرية 

مصاحل الهدول األعضهاء باالنقسهام واالخهتالف، لكهن بالنسهبة للحلهف األطلسهي ميكنهه أن يسهتمر ملهدة مهن اله من وههذا 
 1.يعود ملمي اته وخصارصه، ولكن لن تكون هنالك جدوى لوجوده برتاجع الدور األمريكي يف أوروبا

نظمة دولية ومؤسسة أمنية تهؤدي أدوار أمنيهة حامسهة يف عمهق القهارة الهيت شههدت فحلف مشال األطلسي هو م
حربهههان عامليتهههان، وبالتهههايل فأجه هتههها املؤسسهههاتية ههههي انعكهههال ملقارباهتههها املؤسسهههاتية ل مهههن علهههى غهههرار األمهههن اجلمهههاعي 

 األطلسهية، فهال ميكنهه  قيهق واجلماعة األمنية، ولكن بغيهاب التهديهد الواضهح فهاحللف عليهه إعهادة تقيهيم للعالقهات عهرب
األمهههن اخلهههارجي إقا ا حيقهههق التناسهههق الهههداخلي، فالعالقهههات عهههرب األطلسهههية  سهههتكون يف خطهههر إقا ا يهههتم الهههتحكم يف 
عملية التوسيع، وأيضا إقا ا تظهر الدول األعضاء الت امها الفعلي يف احللف، فتكيف احللف بعهد احلهرب البهاردة حهدد 

ملتغهههريات البيئههة األمنيهههة اجلديهههدة، الهههيت شهههدت نهههو، جديهههد مهههن التهديههدات، الهههيت تتطلهههب التحهههر  باالسههتجابة املناسهههبة 
، ظهههر هتديههد 00/20/0220اجلمههاعي القههارم علههى تطههوير آليههات أخههرى إىل جانههب ا ليههة  العسههكرية وبعههد أحههداث 

 2.فعلي مس باألمن الدويل، مما يدفع باحللف إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجياته
 الكبههري نالحههأ أّن التوجههه حنههو الشههرق األوسههط الل املقاربههة الواقعيههة حللههف مشههال األطلسههي، ميكههن أنمههن خهه

الذي بدأت بوادره يف أعقهاب هنايهة احلهرب البهاردة ههو لضهمان االسهتمرارية مهن خهالل الرتكيه  علهى التجديهد املؤسسها  
اتيجية الهيت تبناهها احللهف، لهذلك فإنّهه ومهن ههذا ظهر بشكل جلي يف املفهاهيم اإلسهرت  ألجه ة احللف، وقياداته، وهو ما

بههؤرة الكبههري املنظههار فههإّن اسههتمرارية احللههف تههرتبط بقدرتههه علههى مواجهههة التهديههدات احلديثههة والههيت يعتههرب الشههرق األوسههط 
                                                 

1 - Sean Kay, NATO and the future of european security, (USA : Rouman and Littlefield Publishers, 1998), pp6-9 

2
 - Ibid.,pp10-11. 
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أنظمههة مفرخههة للعديههد مههن التهديههدات غههري التقليديههة، كوهنهها مراكهه  إسههرتاتيجية لثههروات عامليههة نههادرة مههن جهههة، كمهها أهّنهها 
 1..مصدرة للتهديدات اليت متس السلم واألمن الدوليني

 :نظرية األمننة ستحول خطابات حلف شمال  األلطلي  نحو الرر  األسس  الكبير -2
متكن احللف من الأمننة الغرب والذي تشكلت دوله األعضاء يف إطهار احللهف كجماعهة أمنيهة إقليميهة تتقاسهم 

لعالقههات يف مواجههة العهدو املشههرت  الهذي بإمكانههه التهأثري علههى إحهدى الههدول إقلهيم جغهرايف موحههد، ولهديها شههبكة مهن ا
األعضهههاء، أو علهههى احللهههف ككهههل، وبالتهههايل ارهههاق ا ليهههات واإلجهههراءات خصوصههها قات الطهههابع العسهههكري ملواجههههة املهههد 

والواليهات املتحهدة  السوفيا ، وتع ي  القهيم املشهرتكة بهني دول احللهف مهن أجهل  قيهق أمهن دول أوروبها الغربيهة مهن جههة
األمريكية من جهة أخهرى، مهع ةاولهة التوسهع حنهو دول أوروبها الوسهطى، كمها أّن احللهف اسهتطا، الأمننهة العالقهات بهني 
دول أوروبا الغربية، والواليات املتحدة األمريكية، وحىت بهني الهدول األوروبيهة، علهى الهرغم مهن النقاشهات املتصهاعدة بهني 

 2.ريكية وفرنسا حول القيادة األمريكية للحلف يف ستينيات القرن العشرينالواليات املتحدة األم

ولكههن احللههف يف قات الوقههت قههام بأمننههة منطقههة الشههرق األوسههط، خاصههة يف ظههل تغههري خارطههة األمههن الههدويل  
اهر حيث أصبح الشرق األوسط مصدر للتهديهدات الالمتاثليهة، وللظهواهر االجتماعيهة الهيت مها غهدت أن  ولهت إىل ظهو 

 .أمنية مهددة للسلم واألمن الدوليني
 التهديدات األمنية الجديدة بعد الحرب الباردة: 

بعههد سههقوحت اإل ههاد السههوفيا ، واسههتقرار العالقههات داخههل حلههف مشههال األطلسههي، وانتهههاء احلههرب البههاردة، ا 
لههف وإّاهها أصههبحت قات طبيعههة تعهد التهديههدات قات طبيعههة عسههكرية مرتبطههة باإل ههاد السهوفيا  وبههالتوترات  داخههل احل

سياسهههي ،غهههري عسهههكرية مهههن نهههو، آخهههر، و إقا مّت تفسهههريها مهههن منظهههور نظريهههة األمننهههة، فإهّنههها ارتبطهههت بقطاعهههات أخرى
اقتصهاد السهوق، سهيطرة  ،وجمتمعي وبيئهي واقتصهادي، وظههرت بهذلك جمموعهة مهن القضهايا  علهى غهرار حقهوق اإلنسهان

  3.القضههايا مبثابههة إعههادة بعههث حللههف مشههال األطلسههي للتكيههف والتعامههل معههها ، وأصههبحت هههذه...القههانون، الدميقراطيههة
 .بعد احلرب الباردة كوهنا من أهم املواضيع اليت ولدهتا البيئة األمنية لفرتة ما

وانتهج احللف جمموعة مهن االسهرتاتيجيات اجلديهدة ملواجههة ههذه التهديهدات غهري التقليديهة  والهيت قهام بأمننتهها  
متههس الفههرد بالدرجههة األوىل، ومههن هنهها فههإّن أمننههة التهديههدات غههري التقليديههة كههان يف صههلب اهتمامههات  كوهنهها أصههبحت

                                                 
1
 - Mark Webber and al, NATO’s post cold war trajectory, decline or regeneration, (UK :Palgrave 

Macmillan,2012),p35 
2
 - Galbi Schlag, “securitisation theory and the evolution of NATO, “in Mark Webber and Adrian Hyde –Price(ed), 

Theorising NATO :new perception on the Atlantic Alliance,) New York: Routledge,2016(,p171. 
3
 - Ibid., pp171-174. 
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حلف مشال األطلسي بعد انتهاء احلرب الباردة، وبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، علهى غهرار اإلرههاب، واجلرميهة 
بهدءا مههن التههدخل يف البلقهان يف تسههعينيات القههرن املنظمهة، والن اعههات اإلثنيههة، وقهاد علههى إثرههها جمموعهة مههن التههدخالت، 

مههع وجههود جمموعههة مههن األنمههات يف منههاطق عديههدة مههن العههاا ا   ،املاضههي، إىل التههدخل يف ليبيهها  يف مطلههع القههرن احلههايل
 .غري املستقرة فيها ،يتدخل حلف مشال األطلسي فيها على الرغم من األوضا، األمين

يف طبيعهة  مههام حلهف مشهال  االنتقهالجلديد على املستوى الكلي  من خالل ولقد ظهر املفهوم اإلسرتاتيجي ا
األطلسههي، وسلسههلة التههدخالت الههيت قههام هبهها، وكانههت النتيجههة الرتاكميههة ملمتلههف األنشههطة الههيت قههام هبهها هههي إعههادة أمننههة 

فاهلهدف مهن وراء وجهود حلهف حدث يف أوكرانيا وبالتهايل  روسيا، اليت أصبح هلا تأثري يف األنمات الدولية، على غرار ما
مشههال األطلسههي حسههب نظريههة األمننههة مههرتبط بقههدرة احللههف علههى ااافظههة علههى تناسههقه واسههتمراريته مههن خههالل األمننههة،  

 1 ..الالأمننة، وإعادة أمننة التهديدات
 هههو تعبههري عههن أمننههة لقضههايا الكبههري ومههن هههذا املنظههار فههإّن توجههه حلههف مشههال األطلسههي حنههو الشههرق األوسههط

مّت تسطريه يف اسرتاتيجية احللف، لذلك فهنالهك تكامهل مهابني  وهتديدات، يتوجب على احللف مواجهتها متاشيا مع ما
املنظهار الهواقعي ومنظهار األمننهة يف تفسهري توجههات حلهف مشههال األطلسهي حنهو الشهرق األوسهط الكبهري سهواء عهن طريههق 

يعههة التهديههد وطههرق مواجهتههه، وميكههن فهههم توجهههات حلههف مشههال متليههه طب القههوة املرنههة أو الصههلبة أو الذكيههة،  سههب مهها
األطلسي وفقا للنظرية الواقعية ونظرية األمننة من خالل التدخالت واملشاريع وا ليات الواقعيهة الهيت انتهجهها احللهف يف 

 . الكيب الشرق األوسط
 :التحوالت اإلستراتيجية الجديدة ي  عقيدة حلف شمال األلطلي -3

األطلسي بثالث مراحل تارخيية اعتربت مبثابة نقطيت  ول يف مساره، وأثرت بذلك على  مّر حلف مشال
 :اإلسرتاتيجيات اليت تبناها،  تتمثل هذه املراحل يف 

 على إثر اهنيار اإل اد السوفيا  وظهور نظام دويل جديد  ول اهلدف من وراء : بعد نهاية الحرب الباردة
استمراريته، من مواجهة املد الشيوعي إىل احلفاظ على أمن القارة األوروبية يف  إنشاء حلف مشال األطلسي وضمان

ظل تغري البيئة األمنية واملعطيات اليت فرضت نفسها على الساحة الدولية وعلى احللف على حد سواء، فقد مّت شن 
، والتدخل يف  الكبري ، وانعقاد مؤمتر مدريد للسالم حول الشرق األوسط0000عام الف دويل على العراق يف 

 عام ، وبناءا على هذه األحداث قام حلف مشال األطلسي بعقد اجتما، يف واشنطن يف0000 عام كوسوفو يف

                                                 
1 - Ibid., pp071-177  
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، ورك  من خالله على عدة نقاحت اعتربت أساسية يف صياغة إسرتاتيجيته لفرتة ما بعد احلرب الباردة ومتثلت 0000
 :يف 

 لطابع العسكري إىل الطابع اإلنساين، واجملتمعي والسياسي تغيري املفاهيم األمنية، وإخراجها من ا
 ، حيث تتهدد هذه األبعاد األمنية اجلديدة بالعديد من التحديات الصاعدة؛...واالقتصادي، والبيئي

 اعتماد إسرتاتيجية التحر  خارج احلدود "out of area " ومد النفوق إىل الدول غري األعضاء وعلى هذا
 لعديد من املبادرات واملهام ملواجهة التهديدات األمنية غري التقليدية؛األسال مّت إطالق ا

  العمل على جتاون اخلالفات الداخلية داخل احللف وبني الدول األعضاء، خاصة يف ظل ةاولة االعتماد
عندما قامت الدول  0222األورويب على سياسة دفاعية مستقلة عن احللف، من خالل قمة بروكسل يف 

 .بإنشاء  وكالة أوروبية للتسلح و قوة رد سريع األوروبية
 بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب قامت الواليات املتحدة  :بعد أحداث الحادي عرر من سبتمبر

، وهو ما أدى إىل ظهور 0222عام ، وبشن احلرب على العراق يف 0220 عام األمريكية بالتدخل يف أفغانستان يف
واهتامه بالتقصري، والتساؤل حول أدواره املستقبلية، وطبعت هذه املرحلة بالعديد من العديد من االنتقادات للحلف 

 :املظاهر
  اهلدف من تشكيل احللف هو احلفاظ على أمن الدول األعضاء، لكن انفراد الواليات املتحدة األمريكية

واختالفها حول أداء احللف  بالتدخل يف العراق وتطبيقها لإلسرتاتيجية الوقارية كان مبثابة عامل لتفرق الرؤى
 والغرض من استمراريته؛

  اإلرهاب ظاهرة غرب ةددة املعاا من حيث ال مان واملكان، وتبين حلف مشال األطلسي ملسؤولية مكافحة
 اإلرهاب هو قرار غري عقالين وغري رشيد، لغياب املؤهالت الالنمة لتنفيذ املهمة؛

 1رق أوروبا؛عقد قمة براغ وانضمام سبع دول من وسط وش 
 رك  املفهوم االسرتاتيجي اجلديد على املادة اخلامسة من امليثاق، مع ةاولة : المفهوم اإلستراتيج  الجديد

 protection"تعميميها على كل املناطق املهددة للسلم واألمن الدوليني، من خالل تطبيق مبدأ احلماية والدفا، 
and defense "ة، ورك ت الوثيقة اليت صيغ فيها املفهوم االسرتاتيجي اجلديد على جتاه التهديدات األمنية اجلديد

 :ثالث مبادئ أساسية
                                                 

يناير 02)، مركز الرساب  للدراسات سالبحوث" اإلسرتاتيجية اجلديدة حللف مشال األطلسي يف منطقة اخلليج العريب ،"ةمد مجيل الشميلي،  - 1
 http://rawabetcenter.com/archives/3255 :، على الرابط(0202

http://rawabetcenter.com/archives/3255
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 الدفا، اجلماعيcollective defense : دول احللف تقوم دارما مبساعدة بعضها البعض ضد
 التهديدات والتنسيق فيما بينها من خالل املادة اخلامسة من امليثاق؛

 إدارة األنماتcrisis management : ميتلك حلف مشال األطلسي قدرات فريدة وفعالة  سياسية
 وعسكرية للتعامل مع طارفة واسعة من أنوا، األنمات؛

 األمن التعاوينcooperative security : حلف مشال األطلسي يؤثر ويتأثر بالتطورات األمنية احلاصلة
 .ن خالل الشراكةفيما وراء احلدود، لذلك ميكنه التدخل لتع ي  السلم واألمن الدوليني م

فإّن احللف حياول أن يكون منظمة  اإلسرتاتيجيةومن خالل املفهوم االسرتاتيجي اجلديد والتحول يف العقيدة 
 1أمنية عاملية 

تتعدد العوامل اليت تدفع  لف مشال : دسايع تدخل حلف شمال األلطلي  ي  الرر  األسس  الكبير -1
 :تع ي  احلوار مع دوله، وتتمثل هذه العوامل يفاألطلسي لالهتمام بالشرق األوسط الكبري، و 

  متتلك الدول األعضاء يف احللف مصاحل كبري ة يف الشرق األوسط الكبري، و قيق االستقرار يف  املنطقة هو
من أهم عوامل  قيق مصاحلها، من خالل مواجهة التهديدات األمنية الصاعدة على غرار مكافحة احلركات 

 العراق وأفغانستان، ومواجهة االنتشار النووي يف إيران، والن اعات الداخلية اإلثنية يف اإلسالمية املتطرفة يف
 اليمن، لذلك فتوجه احللف حنو الشرق األوسط الكبري هو ضمان الستمراريته؛

  التكامل العالرقي بني طريف اايط األطلسي، ويعترب احللف األطلسي البديل األفضل للحفاظ  على هذه
 2تع ي ها ويف نفس الوقت  قيق املصاحل اإلسرتاتيجية؛  العالقة و

  التحديات والتهديدات اليومية املتصاعدة على غرار اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل واجلرمية املنظمة والدول
الفاشلة واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، هي هتديدات و ديات مشرتكة بني دول الشرق األوسط 

 ودول احللف، لذلك جيب تطبيق األمن التعاوين لدررها؛الكبري 
  اإلمكانيات اليت متتلكها دول الشرق األوسط الكبري ضعيفة مقارنة  جم التهديدات، كوهنا تعاين من

الالاستقرار، الذي يرجع للمشاكل السياسية قات األبعاد املتعددة غري املعاجلة، كما يبقى الصرا، الفلسطيين 

                                                 
1
 - Jens Ringsome and Sten Ryning," introduction. taking stock of NATO’s new strategic concept," Jens Ringsome 

and Sten Ryning(ed) in NATO new strategic concept :a comprehensive assessment, DIIS , (Copenhagen 2011), 

pp14-15 
2
 - Philip Gordon, "NATO’s growing role in the Great Middle East," Emarate Lecture Series, (ESSR, 2006), pp 5-4 
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در لتصاعد وتوتر العالقات بني دول املنطقة، وهو ما يفتح اجملال حللف مشال األطلسي اإلسراريلي مص
 للتدخل من أجل احلفاظ على االستقرار لضمان استمرارية  قيق أهدافه؛

  األمن الطاقوي من أهم القضايا اليت تشغل األولوية األوىل يف األجندة األمنية حللف مشال األطلسي، حيث
لشرق األوسط الكبري هي مصدر وممر للموارد الطاقوية مبمتلف أنواعها، فاألمن الطاقوي أّن دول منطقة ا

 1.وثيق االرتباحت باالستقرار يف الشرق األوسط
 :توجهات سأدسار الحلف ي  منطقة الرر  األسس  الكبير -5

 عام وماتوجه اهتمام حلف مشال األطلسي مبنطقة الشرق األوسط الكبري منذ قمة قادة دول احللف يف ر 
أّن أمن الدول األعضاء مهدد بشكل مباشر وغري مباشر من  0000، كما أقّر بيان قمة واشنطن لعام 0000

أنمات إقليمية يف املناطق اايطة والبعيدة عن األطلسي، ممّا يتولد عنها هتديدات قات طبيعة خمتلفة، وتعترب منطقة 
تصدر هذا النو، من التهديدات، وهو ما جيعل احللف يضعها الكبري من أهم املناطق اليت تنتج و  الشرق األوسط

 .ضمن أولوياته األوىل يف أجندته األمنية وإسرتاتيجيته اخلارجية
لذلك فقد جعل حلف مشال األطلسي من منطقة الشرق األوسط الكبري ضمن اجملال احليوي الذي حير  فيه 

نية والعسكرية وكذلك االقتصادية، كما أّن هذه التوجهات اسرتاتيجياته، وحيقق من خالله املصاحل السياسية واألم
، ويف 0221اجلديدة قد أسهمت يف التغري السياسي واألمين الذي حصل يف العراق، وظهرت يف قمة اسطنبول عام 

حول الدور الذي جيب لعبه يف  0222، و يف مؤمتر روما عام 0222اجتما، ونراء دفا، احللف  يف نيس عام 
 2:األوسط الكبري، ومن أهم األدوار اليت مّت تسطريها منطقة الشرق

 ةاولة تغيري النظام السياسي للدول؛ 
 التدخل ملنح حق تقرير املصري لقومية، أو إثنية ةددة مثل ما حصل يف مشال العراق؛ 
 اإلسراريلي؛-التدخل يف قضية الصرا، العريب 
  ،مثل ما حدث يف إيران؛ةاولة إعادة ترتيب األوضا، األمنية يف دول املنطقة 

                                                 
1
 - Oktay Bingöl, "NATO’s influence in the near broad, "security policy library, (the Norwegian Atlantic 

Committee, 2012), pp 4-5. 
، 02اجمللد  ،مجلة جامعة دمرق للعلوم القانونية ساالقتصادية" رتاتيجية التوسعية حللف الناتو وأثرها على األمن القومي العريب،اإلس"ةمد حسون،  -2

 .354 -350- 349، ص ص (0202)، 0العدد 
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 جياورها جغرافيا، يف إطار  قيق أمن اخلليج وأمن املمرات املارية والتجارية  التدخل يف دول منطقة اخلليج وما
 لضمان تدفق املوارد الطاقوية؛

 التدخل للتفتيش عن أسلحة كيماوية وبيولوجية؛ 
 التدخل ملنع حركات العنف والتطرف، والتدخل اإلنساين. 

هذا التوجه من خالل التصورات األطلسية يف  قيق األمن يف اخلليج العريب، كون التهديدات اليت  كما يظهر
تواجهها يف هذه املنطقة نابعة من املناطق اجملاورة مثل العراق وإيران ، وقد قام حلف مشال األطلسي بالتعاون مع 

ن إسراريل، واألردن، واملغرب، وتونس، واجل ارر، إسراريل من خالل احلوار املتوسطي متعدد األطراف، الذي ضّم كل م
 :وموريتانيا، وظهرت بوادر التعاون من خالل

 مشاركة إسراريل يف  مناورات  رية أجراها حلف مشال األطلسي يف البحر األسود؛ 
 إشرا  حلف مشال األطلسي يف العملية البحرية ملكافحة اإلرهاب يف البحر األبيض املتوسط؛ 
 يل إىل نظام التصنيف التابع حللف مشال األطلسي؛انضمام إسرار 
  توطيد العالقات بني إسراريل وحلف مشال األطلسي ميكن اعتباره كمنفذ لتسهيل تنفيذ اسرتاتيجيات احللف

 .يف املنطقة
 تقوم اإلسرتاتيجية اجلديدة حللف مشال األطلسي على العمل خارج احلدود، ممّا يع ن  ر  احللف جتاه املنطقة عرب
مسالك التعاون واحلوار، باإلضافة إىل سلسلة التدخالت العسكرية اليت مّت قيادهتا أو اإلشراف عليها يف املنطقة 
وتطبيق إسرتاتيجية إدارة األنمات، على غرار مؤمتر األمن والتعاون يف املتوسط، كما أّن احللف ويف ظل إدارة األنمات 

ة املماطر الكامنة كأسلوب وقاري، ومواجهتها عسكريا إقا ما  ولت إىل قام بتع ي  الشراكة لتحقيق السالم، ملعاجل
 .هتديدات فعلية، ممّا مينح احللف احلق يف معاجلة أي مسألة متس مصاحله احليوية يف املنطقة 

وقد أبرم حلف مشال األطلسي جمموعة من االتفاقيات مع كل من مصر، وتونس، واملغرب، وموريتانيا، واألردن، 
 مبوجبها تكون هذه الدول العربية مل مة بتقد م تسهيالت عسكرية وإدارية وخدماتية لقوات التحالف إقا ما واليت

اضطر احللف للقيام بعمليات عسكرية يف منطقة الشرق األوسط الكبري، وهنالك جمموعة من األنشطة املتبادلة بني 
 :نذكر منها مايليالدول األعضاء يف احللف ودول منطقة الشرق األوسط الكبري، 

 ؛0221 عام منح املغرب صفة احلليف األساسي من خارج دول احللف يف 
  ؛0221عام إجراء مناورات عسكرية مع اجل ارر يف 
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  ،إجراء حوار حول املسارل األمنية اإلقليمية املتعلقة بالدفا، واألمن مع كل من قطر، والكويت والبحرين
 1 .0222 عام واإلمارات يف مؤمتر روما يف

بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، تنامى دور :مهام حلف شمال األلطلي  ي  الرر  األسس  الكبير -6
حلف مشال األطلسي يف الشرق األوسط الكبري بدءا من عمليات حفأ السالم ومكافحة اإلرهاب يف 

ن، واحلوارات األمنية أفغانستان، وتدريب القوات العسكرية  يف العراق، والتدخل اإلنساين يف باكستان والسودا
 .السياسية يف اخلليج و مشال إفريقيا

 يعترب تدخل حلف مشال األطلسي من أهم املهام اليت قام هبا احللف يف :عمليات الناتو ي  أيغانيتان
من  0222 عام خارج احلدود األوروبية، وبدأ هذا التدخل يف امن نوعه ألوىلاالشرق األوسط الكبري و 
  International Security and Assistance Forceواألمن الدويل  خالل قوات املساعدة

(ISAF. ) 
  على الرغم من أّن إعالن الواليات املتحدة األمريكية احلرب :عمليات تدريب القوات العيكرية ي  العرا

على العراق قد أحدث انقسامات داخل احللف واختالفات حول الرؤى بني أعضاره، كون الواليات املتحدة 
األمريكية أعلنت التدخل وحيدت احللف األطلسي ، إاّل أّن احللف قد استطا، لعب دور التدريب للقوات 
العسكرية، وهو ما أتاح له فرصة التدخل والتواجد باملنطقة، على الرغم من املعارضة اليت أظهرهتا بعض 

 .الدول األعضاء
 ت أنمة إنسانية  يف السودان على إثر ، اندلع0222منذ عام :دعم عمليات حفظ  اليالم ي  اليودان

الن ا، الداخلي بني مليشيات عرب جنجادويد  املدعومة من طرف احلكومة يف اخلرطوم وبني حركة املعارضني 
األطلسي لتقد م املساعدة اللوجستيكية  مشال السود، ونظرا للنسبة املت ايدة لعدد الضحايا،  مّت دعوة حلف

يات حفأ السالم، وبذلك أتيحت الفرصة للتدخل يف إفريقيا، وأعطى مثاال من أجل تع ي  عمل ،والتدريب
 .عن املهام قات الطابع غري التقليدي يف التعامل مع األنمات

 2 .و قلك من خالل تقدميه للمساعدات جراء نل ال عنيف ضرب املنطقة:عملية المياعدة ي  باكيتان 
 من الواليات املتحدة األمريكية بعد أحداث احلادي عشر من تطبيق املادة اخلامسة من امليثاق، والدفا، عن أ

 سبتمرب؛
                                                 

 .220-222نفس املرجع السابق، ص ص  -1
2- Philip Gordon, op.cit., pp 8-9-12-13-16-19. 
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  نشر القوات األطلسية يف أفغانستان، وااللت ام مبهمة بناء الدولة، فقد بلغت قوات ايساف حوايل
، و ضمت مخسني دولة مشاركة يف العملية، من بينها مثانية دول عربية، مثل 0200مقاتل يف 022222

 ؛...، والبحريناألردن، واإلمارات
  تدريب القوات العراقية، وإنشاء قوة الرد للحلفNATO response force ألف 02، تضم حوايل

 مقاتل، وبإمكاهنا التواجد يف أي منطقة هتديد يف العاا، وقد مّت نشر هذه القوات يف أفغانستان؛
 السودان؛ تقد م الدعم للجنود التابعني لإل اد اإلفريقي يف عمليات حفأ السالم يف 
 1قيادة عمليات التدخل يف ليبيا؛

 

 : كما قام احللف مبجموعة من املبادرات متثلت يف
  ت ايد عدد الدول املشاركة يف هذه 0001 عام منذ إعالن مبادرة احلوار املتوسطي يف: الحوار المتوسط ،

انضمت األردن،  0002 امع املبادرة، ففي البداية انضمت كل من مصر وموريتانيا، واملغرب، وتونس، مثّ يف
انضمت اجل ارر، واهلدف من املبادرة حسب حلف مشال األطلسي هو بناء جملس للثقة  0222 عام ويف

والشفافية من أجل كسب اخلربة حول القضايا األمنية، وتبديد الظنون والشكو  حول أهداف احللف 
رية ومتعددة األطراف على خمتلف التعاون العسكري، اللقاءات الثنا: وسياساته وتضمن احلوار مايلي

 2... . املستويات، تبادل اخلربات حول مواجهة اإلرهاب
فمبادرة احلوار املتوسطي اعتربت مبثابة ج ء ال يتج أ من اإلسرتاتيجية األطلسية املرتبطة بتحقيق األمن 

يث يتحقق األمن ، حcooperative securityواالستقرار، الذي  ول فيما بعد إىل مبدأ التعاون األمين
،واهلدف األساسي من وراء املبادرة هو املسامهة يف بناء األمن  3.األورويب بتحقق األمن يف دول حوض املتوسط

 4.واالستقرار كونه خاصية غدت مالنمة لتوجهات حلف مشال األطلسي يف الشرق األوسط الكبري

 وكان اهلدف من ورارها املشاركة 0221ن مّت اإلعالن عنها يف تركيا، يف جوا: مبادرة اسطنبول للتعاسن ،
طويلة األمد يف األمن اإلقليمي والشامل، من خالل التعاون املشرت  بني دول الشرق األوسط الكبري وحلف 
 5.مشال األطلسي وشاركت فيها كل من قطر، والبحرين، والكويت، واإلمارات، مثّ انضمت السعودية وعمان

                                                 
1
 - Oktay Bingöl, op.cit., p  .6  

2
 - NATO,"Security cooperation with Mediterranean region and the broader Middle East,"p 05.on : 

http://www.nato.int/docu/mediterranean/secopmed-e.pdf 
3
 - Gunther Hauser, the Mediterranean dialogue : a transatlantic approach, (Crissma working paper,2006),pp14-15. 

4
 - Gareth Mark Winrow, dialogue with the Mediterranean:the role of NATO's Mediterranean initiative,( New 

York and London, Garland Publishing,2000), p1.  
5
 - Oktay Bingöl, op.cit., p 09. 

http://www.nato.int/docu/mediterranean/secopmed-e.pdf
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ء هذه املبادرة إىل تعميق التعاون الثناري  مع الدول املشاركة يف ويسعى حلف مشال األطلسي من ورا
املبادرة من جهة، وتع ي  التفاعالت اجلماعية من جهة أخرى، أّما دول حوض املتوسط رك ت على مسألة 

 1.أمن احلدود ومكافحة اإلرهاب
 سط الكبري من خالل يرتبط  املفهوم اإلسرتاتيجي اجلديد بالشرق األو :المفهوم اإلستراتيج  الجديد

املبادرات اليت قام هبا احللف واليت يقوم بتع ي ها يف املنطقة على غرار مبادرة احلوار املتوسطي، وأيضا مبادرة 
اسطنبول للتعاون، حيث على مستوى التعاون الثناري ال توجد الكثري من املشاكل، وبالتايل تطبيق مبدأ 

ديدة  ال يعد باألمر الصعب، فمن املهم تع ي  التعاون متعدد الشراكة الذي نصت عليه اإلسرتاتيجية اجل
األطراف من خالل مبادرة اسطنبول للتعاون هذا من جهة، ومن جهة أخرى احلوار املتوسطي الذي يف ظل 
املفهوم اإلسرتاتيجي اجلديد مّت تطبيق مبادره على أرض الواقع، املرتبطة باألمن التعاوين وإدارة األنمات، 

خالل  ديد الطبيعة املشرتكة للتهديدات، وتطبيق قاعدة تقاسم األعباء لتحقيق املصاحل، من وراء  وقلك من
 .الكبريفتح باب الشراكة بني حلف مشال األطلسي ودول الشرق األوسط 

فاإلرهاب والفصارل املتطرفة، وأسلحة الدمار الشامل، واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية  تعترب 
م التهديدات اليت متس منطقة الشرق األوسط الكبري، لذلك فهي بيئة أمنية خصبة متكن حلف مشال من أه

" األطلسي من التواجد فيها، وتطبيقه ملبادئ املفهوم اإلسرتاتيجي اجلديد من خالل املنظور الكالين
comprehensive approach"  تقاسم حل املشاكل ومبدأ  "shared problem solving 

approach."2
 

 :وبذلك فقد حدد احللف قوسني أساسني للتهديد بعد فرتة احلرب الباردة وأحداث احلادي عشر من سبتمرب     
 .تضم دول إسالمية غري عربية على غرار إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى، وباكستان: القول الشرقية     

 3.دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا: القول الغربية
ترتب عن : عكاسات توجه حلف شمال األلطلي  نحو الرر  األسس  الكبير على األمن القوم  العرب ان -7

 :توجه حلف مشال األطلسي حنو املنطقة العربية العديد من االنعكاسات اليت مست ومتس األمن القومي العريب

                                                 
1
 - SIPRI year book, Armament, Disarmament, and International Security,(Oxford Unoversity Press,2005), p245. 

2
 - " The new strategic concept and the Great Middle East." on : http://archive.atlantic-

community.org/app/webroot/files/articlepdf/The%20new%20Strategic%20Concept%20and%20the%20Greater%20

Middle%20East. 
 :على الرابط. يكر" منظور واقعي اسرتاتيجي،:أنمات متجددة ومهام مغايرة  ...حلف الناتو"ةمد هشام،  -3

 http://fekr-online.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi 

http://archive.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/The%20new%20Strategic%20Concept%20and%20the%20Greater%20Middle%20East
http://archive.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/The%20new%20Strategic%20Concept%20and%20the%20Greater%20Middle%20East
http://archive.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/The%20new%20Strategic%20Concept%20and%20the%20Greater%20Middle%20East
http://fekr-online.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi


 8702 انفيج 70العدد  –جملة الدراسات القانونية و السياسية 

 .....:الكبير لطلي  ي  الرر  األسس اإلستراتيجية الجديدة لحلف شمال األ  

 
111 

 اجلزائر -دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن جامعة عمار ثليجي باألغواط دولية جملة

 مجيع احلقوق حمفوظة جمللة الدراسات القانونية والسياسية
 

 

 ت املتحدة األمريكيةت ايد اعتماد دول منطقة الشرق األوسط الكبري على حلف مشال األطلسي والواليا: 
تسيطر الواليات املتحدة األمريكية برتسانتها العسكرية املتطورة على توجهات وسياسات حلف مشال 
األطلسي العسكرية، وبالتايل فالتواجد األطلسي يف منطقة الشرق األوسط الكبري جعل املنطقة يف تبعية 

 .سيةعسكرية،  ت املظلة األمنية العسكرية األمريكية واألطل
 لقد كان  لتوسع حلف مشال األطلسي و ركه خارج  :تغري اإلدرا  ملصادر التهديد ل من القومي العريب

حدود دوله األعضاء وةاولته تطبيق إسرتاتيجية إدارة األنمات، إسهام يف إعادة صياغة التفاعالت الدولية 
ي ل من العريب،  مع إعادة هيكلة املنطقة والتأثري يف حركتها ومسارها، حيث ت ايدت وترية االخرتاق اخلارج

 .وفق املنظور األطلسي األمريكي
 

ظلت جمموعة من املفاهيم على غرار مقاومة التدخالت  :التأثري على توجهات خنب وقادة الدول العربية 
 اخلارجية وانتهاج سياسات مضادة ل حالف، اليت تسعى لربط الدول العربية بالقوى الكربى، والوقوف ضد

، ولكن أعقبت هذه الفرتة جمموعة من املتغريات 0002 عام دمج إسراريل يف املنطقة العربية صامدة إىل غاية
مثل حرب اخلليج الثانية، واالحتالل األمريكي للعراق، ممّا أدى إىل تغيري مدركات النمب العربية حول 

عربية واألنظمة الفرعية فيها مع املصاحل القضايا األساسية يف املنطقة، فالتقاء مصاحل وأهداف بعض الدول ال
الغربية وأطراف خارجية، أدى إىل  ويل املدركات السابقة املشرتكة، فمثال أصبحت الكويت والسعودية 

 .تنظران للعراق كمصدر هتديد بدال من إسراريل، كما ترى قطر يف السعودية مصدر هتديد ةتمل
ات العنف اليت تنتهجها إسراريل يف فلسطني كما أبدت بعض النظم العربية تفهما لسياس  

مّت التقبل والتسليم باملسميات اليت تطبع التواجد األمريكي واألطلسي و واالعتداءات املتكررة يف جنوب لبنان، 
يف منطقة الشرق األوسط الكبري، حيث أصبحت الرتتيبات العسكرية يف املنطقة تسمى قواعد وتسهيالت، 

ادية بالقواعد والتنظيمات املسامهة يف تطور االقتصاد العاملي، أّما التدخل يف الشؤون وتسمى الرتتيبات االقتص
 .الداخلية فهو دفا، عن حقوق اإلنسان واألقليات

 أصبحت املنطقة العربية يف حالة انكشاف أمين حيث مّت : تراجع اإلرادة القومية يف معاجلة القضايا األساسية
ى ومصاحلها وأولوياهتا اجلديدة،  وبذلك تصادمت مع بعضها البعض وهو ما إعادة هيكلة أنظمتها مبا يتماش

وقد جنم عنه غياب االهتمام بالقضايا األساسية املشرتكة على غرار  ،شكل صورة عداء بني دول املنطقة
الصرا، العريب اإلسراريلي، والذي  ول إىل صرا، فلسطيين إسراريلي، وأصبح بذلك من الصعب التوصل إىل 
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فمؤسسات  ،...تفاقيات هنارية حول العديد من القضايا األمنية األخرى املتعلقة باألمن الطاقوي واألقلياتا
 1.صنع القرار العربية أصبحت تفتقد للقدرة على دراسة البدارل املتاحة، اليت ردم األمن القومي العريب ككل

 لتههدخالت العسههكرية، أو غههري مباشههر مههن التواجههد األطلسههي يف املنطقههة سههواء كههان قلههك  مباشههرا مههن خههالل ا
خههالل املبههادرات واملشههاريع الههيت مت قكرههها، هههو مبثابههة ضههمان للتههدخل األطلسههي املسههتقبلي يف الرتتيبههات األمنيههة 

 .يف املنطقة
  ظهههور بههوادر إنشههاء نظههام أمههين إقليمههي، مههن خههالل حلههف مشههال أطلسههي شههرق أوسههطي، يف ظههل الفههراغ األمههين

 2.قةالذي تعاين منه املنط
 من خالل ما مّت طرحه سابقا مّت التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات : استنتاجات

  لقهههد كهههان لتهههدخل حلهههف مشهههال األطلسهههي وتوجههههه حنهههو منطقهههة الشهههرق األوسهههط الكبهههري العديهههد مهههن التبعهههات
يههة، وبههذلك األمنيههة، الههيت أعههادت رسههم خارطههة املنطقههة مههن الناحيههة السياسههية واالقتصههادية واالجتماعيههة واجملتمع

فتحت اجملال لتصاعد التوتر والالاستقرار األمهين املتبهو، بالتحهديات األمنيهة الصهاعدة قات الطهابع االنتشهاري،  
كمههها أّن حلهههف مشهههال األطلسهههي قهههد أظههههر ضهههعف نسهههبة تهههأثريه مقارنهههة بهههأداء الهههدول األعضهههاء فيهههه علهههى غهههرار 

 ؛الواليات املتحدة األمريكية
  خلت  ت املظلة األمنية األطلسية األمريكية، الجتما، جمموعة من األسباب لهدى دمنطقة الشرق األوسط الكبري

الههدول األعضهههاء يف احللههف طغهههى عليهههها الطههابع الرباغمههها  نظهههرا ل مهيههة اجليوسهههرتاتيجية الهههيت  ظههى هبههها دول الشهههرق 
  ؛األوسط الكبري

 برة للحهدود، والفشهل الهدوال ، والن اعهات اإلثنيهة،  التهديدات األمنية اجلديدة على غرار اإلرهاب واجلرمية املنظمة العها
مشكلة الطاقة، تعترب مهن أههم املشهاكل والتحهديات األمنيهة املشهرتكة بهني دول منطقهة الشهرق األوسهط الكبهري وحلهف 

 ؛منها بيئة خصبة لتطبيق اإلسرتاتيجية األطلسية األمريكية مشال األطلسي، ما جيعل

                                                 
 .222-222-221ةمد حسون، مرجع سابق، ص ص -1
 :، على الرابطمجلة اليياسة الدسلية" الشراكة اجلديدة إىل التدخل يف األنمات العربية،حلف الناتو من " أشرف ةمد كشك، -2

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1502.aspx 
 

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1502.aspx
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 كي  عليها يف املفهوم االسرتاتيجي اجلديد الذي صهاغه احللهف، مهع  مهل مها يهنجم والرت  املنطقةت ايد االهتمام ب
عنها من تبعهات يف شهقيها السهليب واإلجيهايب سهواء بالنسهبة للهدول األعضهاء يف احللهف أو لهدول منطقهة الشهرق 

 ؛األوسط الكبري
 حل الواليههات املتحههدة تظهههر توجهههات احللههف الواقعيههة يف منطقههة الشههرق األوسههط الكبههري مههن خههالل خدمههة مصهها

والعههراق، أمهها طروحههات األمننههة ميكههن تفسههريها   أفغانسههتانالتههدخل يف  ، وهههو مهها أكههدهاألمركيههة بشههكل خههاص
اسههطنبول واحلههوار  ةمبههادر  مبمتلههف املبههادرات الههيت أقامههها احللههف مههع دول الشههرق األوسههط الكبههري، علههى غههرار

 ؛املتوسط
 ةكهوم باملنظهار الهواقعي مهن جههة ومنظهار األمننهة مهن الكبهري   حنو الشرق األوسط توجه حلف مشال األطلسي

ظهههر بشههكل جلههي يف املفهههوم االسههرتاتيجي اجلديههد الههذي صههاغة احللههف، مهها مكنههه مههن  جهههة أخههرى، وهههو مهها
ضهههمان اسهههتمرارية أدواره، وأصهههبح  كمؤشهههر دال علهههى بدايهههة  ولهههه إىل منظمهههة أمنيهههة عامليهههة، كهههان ومهههانال  هلههها 

ثري يف إعهادة رسهم خارطهة الشهرق األوسهط الكبهري، علهى إثهر الالاسهتقرار والتهوتر الهذي تشههده القدرة على  التهأ
 .معظم دول املنطقة

 :مّت التوصل إىل جمموعة من االقرتاحات من خالل ما مّت طرحه، وتتمثل يف : االقتراحات
 يهههة وأخهههرى مرتبطهههة إّن  تواجهههد حلهههف مشهههال األطلسهههي يف منطقهههة الشهههرق األوسهههط الكبهههري ةكهههوم بهههدواعي واقع

مبنطههق األمننههة، لههذلك جيههب علههى دول املنطقههة وضههع اسههرتاتيجيات أيضهها واقعيههة  لتحديههد حههدود هههذا التعامههل 
 الثناري أو متعدد األطراف؛

 توحيد االسرتاتيجيات العامة للدول الشرق األوسطية مع حلف مشال األطلسي؛ 
 ف مشال األطلسي؛ ديد قطاعات التعاون بني دول الشرق األوسط الكبري وحل 
  السههههعي احلثيههههث واجلههههاد مههههن طههههرف دول الشههههرق األوسههههط لالنتفهههها، الفعلههههي مههههن األدوار األمنيههههة حللههههف مشههههال

 األطلسي يف املنطقة، مع الرتكي  على عدم املسال بسادهتا؛
  مههع احلههؤول دون تعامههل األنظمههة الفرعيههة واملنشههقة عههن األنظمههة السياسههية الفعليههة لههدول املنطقههة إلقامههة عالقههة

 احللف أو أحد دوله األعضاء، لتجنب استعماهلا كورقة ضغط؛
  إيههالء أمهيههة كبههرية للمسههارل األمنيههة يف املنطقههة أثنههاء التعامههل مههع حلههف مشههال األطلسههي، ممّهها حيههول دون  كههم

 .احللف يف جمريات القضايا األمنية للدول الشرق األوسطية، خاصة يف ظل البيئة األمنية غري املستقرة
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